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Lycka hos unga kvinnor med familjerelaterade problem 

Sarin Makhoul 

 

Lycka handlar om människors subjektiva upplevelse och subjektiva 

välbefinnande. Lyckokänslan hos individer kan både vara en kortvarig 

och långvarig upplevelse. Denna studie syftade till att undersöka unga 

kvinnors subjektiva upplevelse av lycka, med fokus på unga kvinnor 

som haft familjerelaterade problem. I denna kvalitativa studie 

användes semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod, där 

åtta unga kvinnor med familjerelaterade problem intervjuades, i 

åldrarna 18-25. De familjerelaterade problemen handlade om dåliga 

familjeförhållanden som bland annat karaktäriserade alkoholmissbruk 

hos föräldrar, bristande samhörighet och/eller bristande 

kommunikation mellan familjemedlemmar. Resultatet visade 

framförallt att relationer, kärlek, frihet, välmående och andras lycka 

och välbefinnande är komponenterna i lycka. Dessutom framkom det 

att deltagarna upplevde stort ansvarstagande, 

koncentrationssvårigheter, otrygghets- och orokänslor. 

Familjeproblemen minskade deltagarnas lycka och välmående i hög 

utsträckning. Resultatet överensstämde med tidigare forskning 

beträffande att välmående och relationer ökar lyckokänslan. 

Avslutningsvis verkade de fem centrala komponenterna inom lycka 

vara något nytt gällande unga kvinnor med familjerelaterade problem. 

Keywords: happiness, quality of life, life satisfaction, young women, 

family problems 

 

Inledning 

 

Vad innebär lycka?  

Lycka är en subjektiv och personlig upplevelse (Blom & Hammarkrantz, 2014). Lycka kan 

handla om en kortvarig känslomässig reaktion på en viss händelse, men kan även handla om 

en långvarig lyckokänsla (Reevy, 2010; Seligman, 2007). Lycka i betydelsen lyckokänsla 

handlar om subjektivt välbefinnande och känslor av glädje (Brülde, 2007). Det har även visat 

sig att faktorer som god hälsa, relationer och arbete leder till positiva lyckoeffekter (Argyle, 

2001; Brülde, 2007). 

Blom och Hammarkrantz (2014) beskriver i sin bok att lycka är svårt att både definiera och 

mäta. Lycka är inte att försöka nå ett mål, utan det handlar om att vi gör saker i livet som är 

betydelsefulla för oss, exempelvis som att träffa vänner. Lycka infinner sig när man är 

upptagen med att bara leva. Författarna menar att lyckan kommer och går och lycka innebär 

inte nödvändigtvis frånvaro av olycka. Livstillfredsställelse handlar om hur nöjda och 

tillfredsställda människor är med livet och det är en kognitiv bedömning som människor gör 

(Blom & Hammarkrantz, 2014). 
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Seligman (2007) redogör i sin bok för tre olika liv, som han menar bidrar till människors 

lycka och välbefinnande. Författaren redogör följaktligen för: behagligt liv, engagerat liv och 

meningsfullt liv. Behagligt liv handlar om nöjen, som bland annat att äta gott, se teater, lyssna 

på musik eller att njuta av sex. Dessa nöjen leder däremot till en kortvarig lyckokänsla hos 

människor. Den tillfälliga lyckan kan ökas genom uppryckningar som tillexempel shopping, 

choklad eller blommor. Ett engagerat liv handlar om att vara delaktig i olika aktiviteter som vi 

tycker om att göra och som engagerar oss. Det meningsfulla livet innebär att människor gör 

sådant som är meningsfullt, på sikt, och det kan handla om religion eller volontärarbete. 

Författaren skiljer däremot mellan lycka för stunden och lycka på sikt i sin bok: 

… lycka för stunden är någonting annat än lycka på sikt. Lyckan finns i balansen mellan 

de båda tidsperspektiven och i insikten om att mödan, ansträngningen och obehaget 

också är en del av lyckan. Att definiera lycka är samtidigt att söka »meningen med 

livet«. Lyckan är ett mysterium… (omslag). 

Brülde (2007) beskriver att lycka uppnås när människor är tillfreds, upprymda och/eller mår 

bra. Det förekommer lyckoskillnader mellan olika länder, beroende på ekonomiska faktorer, 

politiska faktorer, trygghet och stabilitet, institutionella faktorer (välfärdsstatens omfattning) 

och slutligen kulturella faktorer. De kulturella faktorerna handlar om normer, värderingar, 

attityder, ideal, föreställningar, tankesätt och levnadsvanor som präglas i ett samhälle. Likaså 

har religiösa föreställningar, moraluppfattningar och synen på sjukdom, kärlek och relationer 

en betydelse för människors lycka mellan olika länder. Brülde (2007) anser att lycka till stor 

del beror på hur rikt, demokratiskt och/eller jämlikt ett samhälle är, där människor som bor i 

rika samhällen är lyckligare än personer som bor i fattiga samhällen. Ekonomisk trygghet, 

men också ekonomisk jämlikhet mellan könen har en positiv effekt på den genomsnittliga 

lyckonivån. Demokratiska och politisk stabila samhällen som präglas av politiska fri- och 

rättigheter leder till ökad lycka hos människor. Det föreligger ett samband mellan inkomst och 

lycka, men detta gäller endast människor i medelklass och vid låga inkomster (Brülde, 2007). 

Egidius (2008) definierar livskvalitet som vilket värde människor upplever att tillvaron har för 

dem, det kan handla om alltifrån fysiskt och psykiskt välbefinnande, liksom att exempelvis 

kunna ägna sig åt meningsfulla aktiviteter. 

 

Faktorer som leder till lyckokänslor 

En hel del tidigare forskning visar att samhörighet och relationer till andra är en betydelsefull 

faktor för människors lyckokänslor. Relationer till andra handlar om bland annat samhörighet 

med vänner, familj och/eller partner (Baumeister, Vohs, Aaker, & Garbinsky, 2013; Heizomi, 

Allahverdipour, Jafarabadi, & Safaian, 2015; Kok, Goh, & Gan, 2014; Lambert et al., 2014; 

O’Higgins, Sixsmith, Gabhainn, & 2010; Pierewan & Tampubolons, 2014). 

Att ha någon form av sysselsättning, som exempelvis arbete eller studier, leder till ökad 

lyckoupplevelse och ökad välbefinnande enligt tidigare forskning (Flynn & MacLeod, 2015; 

Lambert et al., 2014; Pierewan & Tampubolon, 2014). Att ha mening i livet har också visats 

ha samband med lycka (Baumeister et al., 2013; O’Higgins et al., 2010). Ekonomisk trygghet 

är likaså något som leder till människors lycka (Flynn & MacLeod, 2015; Pierewan & 

Tampubolon, 2014).  

Flynn och MacLeod (2015) undersökte relationen mellan lycka och sex andra livsområden: 

akademisk framgång, ekonomisk trygghet, stöd från familj, livsmiljö, självbild och sociala 
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relationer. Deltagarna bestod av 192 universitetsstudenter i åldrarna 18-44. Syftet med studien 

var att undersöka vilka av de sex livsområdena som hade den bästa inverkan på studenternas 

lycka. Undersökningen resulterade i som tidigare nämnt, att akademisk framgång och 

ekonomisk trygghet leder till lycka, men studien visade dessutom att självkänsla hos studenter 

leder till lycka. En studie som skiljer sig från övrig forskning undersökte tre teman: lycka, 

relationer och värde/mål (Kok et al., 2014), där 270 ungdomar i 15-24 årsåldern medverkade i 

studien. Studien visade bland annat att mål i livet, självbestämmande och ett tryggt liv bidrog 

till meningsfullhet i ungdomarnas liv. Mål i livet var en central faktor för ungdomarnas lycka, 

då ungdomarna upplevde lyckokänslor genom måluppfyllelse enligt studien (Kok et al., 

2014). Förtroende visade sig vara en avgörande faktor för individers lyckokänslor enligt 

Pierewan och Tampubolons (2014) studie. 

Tidigare forskning pekar på att träning är en central faktor för människors hälsa, eftersom 

fysiska aktiviteter bidrar till en god hälsa och därmed ökad lycka (Lambert et al., 2014; 

O’Higgins et al., 2010). En god hälsa visar sig ha samband med människors lycka enligt flera 

studier (Heizomi et al., 2015; O’Higgins et al., 2010; Pierewan & Tampubolon, 2014). På 

motsatt sätt visar även tidigare studier att dålig hälsa minskar lycka, då faktorer som oro, 

stress, depression och/eller ångest har en negativ inverkan på lycka (Baumeister et al., 2013; 

Heizomi et al., 2015). 

Hälsa visar sig vara något som skiljer sig åt mellan könen enligt tidigare studier, där flickors 

hälsa tenderar att vara sämre än pojkars (Levin, Currie, & Muldoon, 2009; Uusitalo-

Malmivaara & Lehto, 2012). Enligt Levin et al. förekommer tydliga skillnader i psykiskt 

välbefinnande mellan könen, eftersom pojkar känner lycka i högre grad än flickor. Uusitalo-

Malmivaara och Lehto anser däremot inte att det förekommer skillnader i lycka mellan könen. 

Lyckliga individer tenderar även att vara friskare enligt Pierewan och Tampubolon (2014). 

 

Familjeförhållande och lycka 

Tidigare forskning visar att goda familjeförhållanden och goda relationer mellan 

familjemedlemmar ökar ungdomars lyckokänslor (Botha & Booysen, 2013; Kok et al., 2014; 

Lambert et al., 2014). Forskning redogör även för att goda familjeförhållanden har en positiv 

inverkan på ungdomars välbefinnande (Ali & Malik, 2015; Everri, Mancini & Fruggeri, 2014; 

Jiménez-Iglesias, Moreno, Ramos, & Rivera, 2015; Kocayörük, Altintas, & ícbay, 2014). En 

god familjefunktion främjar dessutom ungdomars livskvalitet enligt flera studier (Ali & 

Malik, 2015; Guarnieri, Smorti, & Tani, 2014; Jiménez-Iglesias et al., 2015). Närhet och 

umgänge med familjen är betydelsefullt för ungdomars lyckokänslor (Kok et al., 2014; 

Lambert et al., 2014; O’Higgins, et al., 2010). 

Enligt ovanstående har goda familjeförhållanden en positiv inverkan på ungdomars 

lyckokänslor, välbefinnande och livskvalitet. Forskning visar följaktligen att dåliga 

familjeförhållanden minskar lyckan hos ungdomar (Botha & Booysen, 2013; Lambert et al., 

2014; Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2012). Everri et al. (2014) anser att det i välfungerade 

familjer föreligger god övervakning över barnen, medan det i oroliga familjer förekommer 

bristande övervakning från föräldrar. Ungdomar med lågt stöd från föräldrar upplever minskat 

välbefinnande, medan högt stöd från föräldrar leder till ökad välbefinnande hos ungdomar 

(Kocayörük et al., 2014). 

Lambert et al. (2014) undersökte vilka faktorer som kunde förknippas med lycka bland 

ungdomar. I studien deltog 9107 gymnasieelever och undersökningen baserades på en 
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kvantitativ metod. Resultatet visade som tidigare nämnt att goda relationer till familj och 

vänner leder till lycka, men även att familjemiddagar var positivt associerad med ungdomars 

lycka. Lycka var negativt associerad med att bevittna skrik och bråk hemma, intag av droger 

eller alkohol, diskriminering, sexuella övergrepp och långvarig psykisk ohälsa. Forskarna 

menar att föräldrar har en betydelsefull roll för ungdomars lycka och välbefinnande, då 

ungdomars lycka ökas genom pålitlighet till och god kommunikation med föräldrar. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors subjektiva upplevelse av lycka. Studien 

kommer att undersöka unga kvinnors aktuella syn på lycka. Denna studie kommer att lägga 

fokus på unga kvinnor som tidigare haft konflikter inom familjen och växt upp i dåliga 

familjeförhållanden. Med familjerelaterade problem menas dåliga familjeförhållanden, där det 

bland annat förekommer bristande anknytning, samhörighet och/eller kommunikation mellan 

familjemedlemmar. Målet med studien är att utveckla en ökad förståelse kring unga kvinnors 

uppfattning om lycka. 

Frågeställningen för studien lyder således: vilka är konstituenterna i lycka? Förhoppningsvis 

kan studien leda till en ökad förståelse för lycka hos unga kvinnor med familjerelaterade 

problem och i framtiden bidra till att öka unga kvinnors lyckonivå generellt i samhället. 

 

Metod 

 

Deltagare 

I denna studie undersöktes åtta unga kvinnor i åldersgruppen 18-25, (M = 21.5, SD = 4.95), 

som under sin uppväxt haft familjerelaterade problem. När det gäller familjeproblemen 

handlar det om dåtid, då de unga kvinnorna växte upp under dåliga familjeförhållanden enligt 

dem. Familjeproblemen för deltagarna karaktäriserade alkoholmissbruk hos föräldrar, 

bristande anknytning, samhörighet och/eller kommunikation mellan familjemedlemmar. För 

att få delta i denna studie krävdes att deltagarna hade någon form av familjerelaterat problem. 

Deltagarna ställde upp och medverkade frivilligt i intervjuerna. Fyra av deltagarna var 

studenter och resterande arbetade när intervjuerna ägde rum. Intervjudeltagarna hade flyttat 

hemifrån och därför bodde ingen hemma hos sina föräldrar vid intervjutillfällena. Hälften av 

deltagarna hade en partner, och endast tre av de bodde ihop med sin partner. Det var sex av 

åtta deltagare som kände sig nöjda med livet, medan två deltagare inte kände sig helt 

tillfredsställda med livet. Intervjudeltagarnas varierande åldrar resulterade i sin tur med en 

spridning i ålder, etnicitet och bostadsort. I samband med intervjuerna bjöds deltagarna på 

fika. 

 

Material 

En kvalitativ undersökningsmetod med en semistrukturerad intervjuguide låg till grund för 

denna studie. Intervjufrågorna innehöll både öppna frågor, slutna frågor och följdfrågor. 

Intervjufrågorna bestod av 24 frågor sammanlagt. Intervjufrågorna handlade mestadels om 
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deltagarnas syn på lycka, och även vilken inverkan de familjerelaterade problemen haft på 

deltagarnas liv. Exempel på frågor ur intervjuguiden var: ”hur har familjeproblemet påverkat 

dig?”, ”hur har familjeproblemet påverkat din livskvalitet?”, ”vad gör dig lycklig?”, ”vad 

känner du tacksamhet för i livet?”, ”kan du komma på en situation där du upplevde lycka?” 

och ”hur var det för dig?”. I samband med intervjuerna användes en mobiltelefon till 

bandinspelning, och en ipad till anteckning och för att visa upp intervjufrågorna. 

 

Procedur 

Med hjälp av en pilotstudie kunde deltagare rekryteras till denna studie. Metoden som 

användes i denna studie för att rekrytera deltagare var snöbollsurval, där informanterna 

introducerade och hänvisade till andra deltagare med samma situation som kunde vara 

relevanta för studiens syfte, utifrån en önskan av författaren. Författaren kontaktade därefter 

de rekommenderade personerna som tillfrågades om ett deltagande i studien. 

Ett missivbrev som skickades till alla deltagare innehöll information om de fyra 

forskningsetiska principerna, i form av studiens syfte, att insamlade uppgifter endast skulle 

användas i forskningssyfte och att medverkan är frivillig och anonym (Gustafsson, Hermerén, 

& Petterson, 2011). Missivbrevet skickades till deltagarna via mail eller sms-meddelande och 

i samband med intresse från deltagarnas sida bestämdes därmed dag, tid och plats för 

intervjuerna. 

Rekryteringsprocessen via snöbollsmetoden fungerade effektivt och intervjuerna ägde rum i 

två olika städer, där deltagarna intervjuades antingen på ett café eller i ett bibliotek, beroende 

på deras önskemål. Intervjuerna genomfördes i lugna och bekväma miljöer, där deltagarna 

erbjöds fika. Innan intervjuerna informerades deltagarna återigen om de fyra forskningsetiska 

principerna och därefter fick deltagarna möjlighet att ge sitt godkännande till bandinspelning 

av intervjuerna. Deltagarna fick möjlighet att öppet och fritt berätta om sina händelser, 

upplevelser och känslor under intervjun. Det tog i genomsnitt mellan 30-45 minuter att 

genomföra en intervju. Efter intervjuerna sågs det till att deltagarna mådde bra och de fick 

uttrycka hur de upplevde intervjun. 

 

Databearbetning 

Insamling av data ägde rum under en tre veckors period och under den tiden transkriberades 

intervjuerna systematiskt och noggrant. Efter intervjuerna gjordes en genomlyssning av varje 

intervju i samband med transkriberingen av intervjun. Transkriberingstexten bestod av cirka 

två sidor vardera för varje intervju, då endast sådant som var relevant för studiens syfte och 

frågeställning transkriberades. Med detta menas att bland annat hummanden, upprepande 

ord/meningar och överflödiga ord som exempelvis ”liksom” och ”alltså”, inte togs med i 

transkriberingen. I transkriberingstexten markerades vem som sade vad och varje replik 

började på ny rad. Inga principer användes i transkriberingen för betoningar, pauser, skratt 

etc. För varje intervju gjordes även en meningskoncentrering som bestod av cirka 300 ord, där 

transkriberingstexten reducerades ytterligare genom att irrelevant och överflödig information 

togs bort. Analysmetoden som användes var kodning i nyckelord och detta gjordes genom att 

hitta nyckelord utifrån meningskoncentreringarna som besvarade frågeställningen. 

Nyckelorden som hittades i deltagarnas berättelser resulterade i komponenter som visade sig 

vara konstituenterna i lycka. 
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Resultat 

Meningskoncentreringen i sin tur resulterade i fem centrala komponenter som nämndes i 

samtliga respondenters (R) berättelser. De fem centrala komponenterna visade sig vara 

relationer till andra, att känna kärlek, att känna frihet, välmående och andras lycka och 

välbefinnande (se Figur 1). Dessa komponenter nämndes följaktligen i alla åtta intervjuer och 

är därför gemensamma för intervjupersonerna i studien. Här nedan beskrivs varje komponent 

separat. 

 

Figur1. Fem centrala komponenter inom lycka. I figuren framställs fem komponenter som var 

centrala i intervjudeltagarnas berättelser och uppfattning om lycka. Figuren visar att 

relationer, kärlek, frihet, välmående och andras lycka och välbefinnande är komponenterna i 

lycka. Dessa komponenter bildar tillsammans en helhet genom att de har relationer till 

varandra. De fem komponenterna tillsammans utgör lycka, där komponenterna inte är 

separata, utan har relationer till varandra. Lyckokänslan hos de unga kvinnorna är fullbordad 

när de upplever inslag av alla dessa komponenter. 

 

Relationer till andra 

Nära relationer till andra ansågs som betydelsefullt för de unga kvinnorna och här handlade 

det främst om relationer till vänner och/eller partner. I deltagarnas familjer rådde bristande 

samhörighet och dåliga relationer mellan familjemedlemmar, och detta i sin tur minskade 

lyckan hos deltagarna. De flesta deltagarna upplevde att föräldrarna var frånvarande under 

uppväxten. I samband med familjeproblemen bidrog deltagarnas vänner och/eller partner till 

trygghetskänslor hos deltagarna. När de unga kvinnorna hade det besvärligt hemma hos sina 

föräldrar så fungerade deras vänner och/eller partner stärkande och stöttande, detta i sin tur 

bidrog till lyckokänslor hos deltagarna i hög utsträckning. En ung kvinna som fick bo hos sina 

vänner när det var besvärligt att bo tillsammans med föräldrarna berättade att: 

Relationer till 
andra

Att känna 
kärlek

Att känna 
frihet

Välmående

Andras lycka 
och 

välbefinnande
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Mina kompisar vet vad jag har gått igenom ungefär, för att de har stöttat mig och jag har 

fått bo hos vissa när jag haft det som jobbigast. Mina vänner och min pojkvän har hjälpt 

mig att inse att det kan bli bättre, helt och hållet (R4). 

En ung kvinna som erhöll stöd av en vän i samband med det påfrestande familjeförhållandet 

uttryckte: ”min bästa vän, hon är som en syster för mig. Hon accepterade mig, älskade mig, 

såg upp till mig och gav mig styrka. Hon var alltid där för mig och gjorde allt bättre. Hon var 

min familj…” (R3). Likaså uppskattar en annan deltagare sin väninna: ”…hon får mig alltid 

att se ljust på tillvaron, även om jag själv tycker att det är mörkt och att det suger rätt hårt, då 

får hon mig alltid på andra tankar” (R1). En ung kvinna som blev utkastad hemifrån berättade 

under intervjun: ”jag uppskattar livet mer och jag tar tillvara varje minut och sekund med den 

familj jag har nu med min man och hans familj… jag ser på livet på ett annat sätt som jag 

kanske inte gjorde innan” (R2). 

Avslutningsvis förklarar en av intervjudeltagarna att nära relationer främjar både välmående 

och lyckokänslor: 

Mina nära relationer gör mig lycklig på så sätt att man kan dela med sig av sig själv och 

ta del av de, att man kan dela livsupplevelser och dela tankar med varandra. Lycka är att 

dela mitt liv med människor som jag tycker om och som jag mår bra av att vara kring... 

nära relationer är oerhört viktiga för mitt välmående (R6). 

 

Att känna kärlek 

Lyckokänslorna infinner sig när intervjudeltagarna känner kärlek av andra, vilket handlar om 

att känna sig älskad, uppskattad, behövd och/eller att andra bryr sig om en. De unga 

kvinnorna upplevde avsaknad av kärlek under sin uppväxt från antingen ena föräldern eller 

från båda föräldrarna. Kärleken ersattes däremot av andra människor i deltagarnas omgivning, 

vilket bidrog till både välbefinnande och lyckokänslor. En ung kvinna berättade under 

intervjun om kärleken som utgjorde lyckokänslorna: 

Att känna sig älskad och behövd... att veta att man duger, det gör mig lycklig ...att man 

får det där lilla extra, det är kramarna och pussarna, orden och handlingarna. När en 

person kan se att man inte mår så bra, utan att behöva säga något, sådant är kärlek för 

mig (R2). 

En ung kvinna berättade under intervjun om kärleken som hon fick uppleva genom andra 

människor än familjen: 

Jag hade känt mig så ignorerad och utfryst och var inte alls älskad i så många år från 

ung ålder ...det får mig att uppskatta när andra är där för mig, när andra visar hur 

mycket de bryr sig och hur mycket de kan ställa upp för mig … när andra väl ställer upp 

för mig så har det gjort mig otroligt glad... jag kände mig älskad och att folk verkligen 

brydde sig om mig... jag är tacksam för de vännerna som reagerade på ett positivt sätt 

med kärlek (R3). 

 

Att känna frihet 
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Frihet för de unga kvinnorna handlar bland annat om fri vilja, fria val, fred och att vara fri 

från bekymmer. Frihet är när de unga kvinnorna känner att de kan göra som de vill, utan 

begränsning eller tvång från andra. Intervjudeltagarna menar att frihet är en känsla av lättnad, 

och att detta i sin tur bidrar till lyckokänslor. Familjeproblemen har i de flesta fall minskat 

frihetskänslorna hos deltagarna, eftersom deltagarna upplevde bland annat tvång, begränsning 

och/eller stort ansvarstagande under sin uppväxt. En ung kvinna som hade ett stort 

ansvarstagande under uppväxten sade under intervjun: 

Jag har alltid varit stor, jag har alltid varit som en vuxen, jag har aldrig liksom krupit 

upp i knät på mamma och gosat som andra gör. Aldrig haft den biten liksom och jag har 

aldrig haft någon som tar hand om mig, utan jag har alltid tagit hand om andra. Jag har 

haft det ansvaret (R1). 

En ung kvinna uttryckte under intervjun att: ”lycka är när man har frihet att kunna göra vad 

man vill, och att man gör saker som är värda att göra och inte bara gör saker för att det går... 

att ingen försöker bestämma över mig” (R1). Likaså uttryckte en annan deltagare att frihet: 

”...är en känsla som inte går att beskriva, det är en lättnad på något sätt att man inte har 

någonting som bekymrar en eller begränsar en...” (R8). En deltagare som upplevde 

begränsning under uppväxten sade: ”...att inte ha krav från pappa, att inte ha någon som står 

över en och trycker ner en, det gör mig lyckligare. Att känna sig fri, det gör mig lycklig”. 

Deltagaren berättade även under intervjun vilka konsekvenser detta fört med sig senare i livet:  

…jag ville liksom inte att någon skulle komma in i mitt liv och styra och ställa …så fort 

jag träffade killar så stötte jag iväg de väldigt snabbt, för att jag inte ville ha en kille 

som styrde. Det var väl främst att killar inte skulle komma för nära (R5). 

En ung kvinna berättade om en situation då hon upplevde frihet, och hur det kändes att vara 

fri i den stunden: 

I den stunden som jag försökte ta mitt liv och somnade in, kände jag mig lugn och 

fridfull, väldigt fri. Alla mina bekymmer, problem och allt som ströp mig och kvävde 

mig, var över kändes det som. Men när jag vaknade så kom allt tillbaka hundra gånger 

värre (R3). 

 

Andras lycka och välbefinnande 

Lycka och glädje infinner sig hos deltagarna i samband med andras lycka och välbefinnande, 

dvs. när andra människor mår bra och känner sig lyckliga. De unga kvinnorna kände sig 

olyckliga när andra i deras omgivning inte mådde bra och inte var lyckliga. Det handlade 

främst om relationer till vänner, partner och/eller familjemedlemmar, och därtill okända 

människor. Intervjudeltagarna var alltså måna om andras lycka och välbefinnande i hög 

utsträckning. 

En ung kvinna berättade under intervjun att: ”det som gör mig lycklig är att se de jag älskar 

vara lyckliga, om det är med mig eller om det är med deras familj/vänner…” (R2). En 

ytterligare deltagare berättade att: ”...när mina vänner är glada och min pappa är glad, då mår 

jag bra och det gör mig glad, att de jag älskar är glada och mår bra” (R3). En deltagare sade: 

”när jag ser att någon runt omkring mig blir behandlad illa eller försöker förminska någon, då 

blir jag upprörd…” (R1). En ung kvinna som var mån om andras lycka och välbefinnande 

sade under intervjun: 
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...ett liv har väldigt högt värde för mig liksom, oavsett om det är någon jag känner eller 

inte känner, så blir jag väldigt berörd av andras historia ...ibland kan jag bli väldigt 

ledsen över hur människor beter sig eller behandlar andra... ibland kan jag bli glad av att 

bara se människor som är glada... (R6). 

 

Välmående 

En betydelsefull faktor för de unga kvinnornas lycka är välmående, vilket innefattar både 

fysiskt- och psykiskt välmående. Att må bra och vara frisk bidrog till deltagarnas fysiska 

välmående och god självkänsla, god självförtroende och tillfredsställelse med livet bidrog till 

psykiskt välmående. 

En ung kvinna berättade om hur det stod till med välmåendet: ”...ibland saknar jag känslan av 

meningsfullhet och hopp... jag har haft problem med depression och vissa symptom har 

kommit tillbaka i vågor...” (R6). Likaså sade en annan deltagare: ”...jag vet hur det är att må 

riktigt dåligt och att gå runt och ha en dålig dag efter dålig dag... att man kan gå runt varje dag 

och må bra i sig är ju en lycka” (R5). En ung kvinna som hade dåligt självförtroende berättade 

att: ”det jag vill känna är att jag kan älska mig en dag ...jag vill bli nöjd med livet och senare 

kunna acceptera min väg, min historia och mitt liv som det har varit och fortfarande är...” 

(R3). En deltagare berättade om sin syn på lycka: 

Lycka för mig är när man känner att man mår bra och att man gör någonting av det. 

Man ska ta tillvara på den stunden och bara leva. Jag försöker tänka bort det negativa 

och glömma det jag har känt förut och försöka göra någonting positivt av det istället 

(R4). 

Det framkom dessutom att familjeproblemen hade en negativ inverkan på deltagarnas 

välmående, vilket i sin tur även minskade lyckan. Deltagarna upplevde 

koncentrationssvårigheter, otrygghets- och orokänslor som en följd av familjeproblemen 

under uppväxten. Familjeproblemen påverkade deltagarnas välmående i en negativ riktning 

och hindrade därmed deltagarna från att uppleva lycka fullt ut. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att undersöka unga kvinnors syn på lycka, med fokus på unga 

kvinnor som tidigare haft familjerelaterade problem. Studien visar att relationer, kärlek, frihet, 

välmående och andras lycka och välbefinnande är komponenterna i lycka. Resultatet visade 

dessutom att familjeproblemen ledde till att deltagarna upplevde stort ansvarstagande, 

koncentrationssvårigheter, otrygghets- och orokänslor. Familjeproblemen minskade 

deltagarnas lycka och välmående i hög utsträckning. 

Resultatet i denna studie som visar att relationer till främst vänner och/eller partner är 

betydelsefulla, stämmer överrens med tidigare forskning som visar starkt stöd för att 

relationer till andra är en viktig faktor för individers lyckokänslor (Baumeister et al., 2013; 

Heizomi et al., 2015; Kok et al., 2014; Lambert et al., 2014; O’Higgins et al., 2010; Pierewan 



10 
 

& Tampubolons, 2014). De unga kvinnornas fysiska- och psykiska välmående som att vara 

frisk och må bra, var positivt associerad med lycka vilket är i linje med tidigare forskning som 

betonar att god hälsa har ett samband med individers lycka (Heizomi et al., 2015; O’Higgins 

et al., 2010; Pierewan & Tampubolon, 2014). Flynn och MacLeod (2015) anser att självkänsla 

hos studenter leder till lycka och detta överensstämmer med de unga kvinnorna i studien 

eftersom god självkänsla bidrog till psykiskt välmående, vilket i sin tur utgjorde lycka. I Kok 

et als. (2014) studie framkom det att självbestämmande och ett tryggt liv bidrog till lycka hos 

ungdomar, och detta kan relateras till de unga kvinnorna som upplevde att frihet utgjorde 

lycka. Familjeproblemen resulterade i att de unga kvinnorna bland annat upplevde orokänslor 

och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur hade en negativ effekt på deltagarnas lycka och 

välmående. Detta stämmer överrens med tidigare studier som menar att dålig hälsa och 

faktorer som bland annat orokänslor, leder till minskad lycka (Baumeister et al., 2013; 

Heizomi et al., 2015). 

Familjerelaterade problem och bristande samhörighet mellan familjemedlemmar minskar 

lyckan hos unga kvinnor, vilket överensstämmer med tidigare forskning som nämner att barns 

lycka minskas i samband med familjerelaterade problem (Botha & Booysen, 2013; Lambert et 

al., 2014; Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2012). Föräldrarna såg inte till sina barns bästa och 

vissa föräldrar var mestadels frånvarande, detta överensstämmer med en studie som menar att 

det i dåliga familjeförhållanden råder bristande övervakning över barnen (Everri et al., 2014). 

Några av deltagarna upplevde ibland en saknad av meningsfullhet, vilket i sin tur minskade 

deltagarnas lycka, och därför stämmer studien överrens med tidigare forskning som visar att 

lycka har ett samband med människors känsla av meningsfullhet i livet (Baumeister et al., 

2013; O’Higgins et al., 2010). Lambert et al. (2014) anser att föräldrar har en betydelsefull 

roll för ungdomars lycka, då lyckan ökas genom pålitlighet till och god kommunikation med 

föräldrar. Detta kan kopplas till denna studies resultat då unga kvinnor upplever minskad 

lycka som en följd av familjeproblemen och föräldrarnas frånvaro, vilket i sin tur medförde 

bristande kommunikation mellan parterna. 

Denna studies resultat skiljer sig från tidigare forskning som menar att sysselsättning i form 

av arbete eller studier leder till individers lycka (Flynn & MacLeod, 2015; Lambert et al., 

2014; Pierewan & Tampubolon, 2014), eftersom de unga kvinnorna inte upplevde att lycka 

var att arbeta eller studera. Likaså upplevde inte heller de unga kvinnorna att pengar utgjorde 

lycka, och därför skiljer sig studiens resultat från tidigare forskning som menar att pengar är 

en del av lyckan (Flynn & MacLeod, 2015; Pierewan & Tampubolon, 2014). 

Figur 1, som finns på sidan sex, innehåller de fem komponenterna inom lycka som var 

centrala i intervjudeltagarnas berättelser. Figuren visar att ingredienserna i lycka är: relationer 

till andra, att känna kärlek, att känna frihet, välmående och andras lycka och välbefinnande. 

Dessa fem komponenter är följaktligen ingredienserna i lycka, då de tillsammans skapar lycka 

hos de unga kvinnorna i studien. Figuren skapar nämligen en helhet i form av att 

komponenterna har relationer till varandra och att lyckan infinner sig hos de unga kvinnorna 

när de upplever de samtliga komponenterna. Lyckan är fullbordad hos de unga kvinnorna när 

de upplever att alla delar i figuren är uppfyllda. 

Avslutningsvis verkar det som att de fem centrala komponenterna inom lycka är nya med 

hänsyn till unga kvinnor med familjerelaterade problem. 

 

Metoddiskussion 
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Denna studie syftade till att undersöka lycka hos unga kvinnor och konsekvenser av 

familjerelaterade problem. Studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och en 

semistrukturerad intervjuguide. För att rekrytera deltagare till denna studie användes 

snöbollsmetoden och därmed intervjuades åtta unga kvinnor mellan 18-25 år. Den 

genomsnittliga längden för varje intervju varade mellan 30-45 minuter.  

En styrka med studien är att unga kvinnor i olika åldrar intervjuades, vilket i sin tur bidrog till 

en spridning i ålder, etnicitet och bostadsort. En ytterligare styrka är att studien undersökte 

unga kvinnor med olika typer av familjerelaterade problem som bland annat bristande 

samhörighet mellan familjemedlemmar och alkoholmissbruk hos föräldrar. Följande är en 

svaghet med studien att intervjuerna genomfördes på offentliga platser som café och bibliotek, 

då intervjuerna var privata till sin karaktär. Intervjuerna borde därför ha utförts på mer privata 

platser, där deltagarna förmodligen skulle känna sig bekvämare. Under forskningsprocessens 

gång ombokades en intervjutid och en intervjutid avbokades helt. Ifall studien hade haft en 

kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter skulle troligtvis de unga kvinnorna inte ha 

svarat lika uttömmande och personligt om sitt liv. Snöbollsmetoden som användes i studien 

bidrog till relevanta deltagare och berättelser för studiens syfte och frågeställning.  

Frågeställningen för studien var bestämd och preciserad innan undersökningen, vilket i sin tur 

underlättade insamling av data och databearbetningen. Frågeställningen som lyder ”vilka är 

konstituenterna i lycka?” är i sin helhet besvarad. Studien visar att de fem centrala 

komponenterna inom lycka är relationer till andra, kärlek, frihet, välmående och andras lycka 

och välbefinnande. Dessa komponenter var centrala i intervjudeltagarnas berättelser och 

bildar tillsammans en helhet genom att de har relationer till varandra. När unga kvinnor med 

familjerelaterade problem upplever inslag av samtliga komponenter är lyckan fullbordad. 

Reliabiliteten för studien är god eftersom olika personer i olika åldrar och med olika bakgrund 

har nämnt dessa komponenter i sina berättelser. Lyckan är delvis subjektiv, men kan även 

gälla för andra unga kvinnor med familjerelaterade problem. Resultatet kan därför 

generaliseras till att gälla andra unga kvinnor med familjerelaterade problem. 

Förhoppningsvis kan denna studie ge en förståelse för unga kvinnors subjektiva syn på lycka, 

och likaså bidra till ökade stödinsatser för barn i dåliga familjeförhållanden. Avslutningsvis 

förväntas denna studie åtminstone bidra till att öka unga kvinnors lyckonivå generellt i 

samhället i framtiden. 

 

Förslag till framtida studier 

Förslag för framtida studier kan vara att undersöka flickor med familjerelaterade problem i 

åldrarna 12 - 18 år som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Det man skulle kunna 

undersöka är lyckan hos flickor med familjerelaterade problem och vilken inverkan 

familjeproblemen har i flickornas liv. Intervjuerna bör dessutom hållas i mer trygga och 

privata miljöer, eftersom respondenterna samtalar kring känsliga- och privata ämnen. Förslag 

på vidare forskning kan även vara att studera likheter och skillnader mellan pojkars och 

flickors syn på lycka, och vilken inverkan familjeproblem har på flickor och pojkar. Hur ser 

pojkar och flickor på lycka och vilka konsekvenser medför familjeproblemen i deras liv? 
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